
 إغاثة منحة على الحصول إلى تسعى التً التجارٌة لألعمال الالزمة المعلومات على الصفحة هذه تشتمل

 على للحصول كامل بشكل الوثٌمة هذه على األفراد باطالع ٌُوصى البدء، ولبل الصغٌرة. التجارٌة األعمال

 ٌلً: ما أدناه تجد سوف آلخر. حٌن من تحدٌثات أي وجود من التحمك وكذلن المعلومات

 المنحة معلومات 

 الشائعة األسئلة 

 

  (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة حول نبذة

 من والبرامج المشروعات بدعم ٌتعلك فٌما البالد فً االجتماعٌة المؤسسات أكبر من واحدة CSIL مؤسسة تُعد

 اإلسكان فً نستثمر فنحن للممٌمٌن. االلتصادٌة فرصال من المزٌد وتوفٌر المحرومة المجتمعات إحٌاء أجل

 التً المتنامٌة والبرامج التجارٌة واألعمال أمانًا، األكثر والشوارع الجودة، عالٌة والمدارس األسعار، معمول

 المجتمعات لدعم والخبرة الموارد نمدم نحن الوباء، النتشار واستجابةً  المالٌة. بالفرص األشخاص تربط

 .هنا المزٌد اعرؾ واألشخاص. التجارٌة واألعمال

  

 المنحة معلومات
 

 

  األهلٌة

مً ٌمكن  بالنسبة عاًما. 81 العمر نم بالغٌن ٌكونوا أن وٌجب فمط واحد تجاري لعمل بطلب التمدم الطلبات لُممدِّ

نل  عمل أكبر اعتبار مع النموذج هذا ملء ٌُرجى متعددة، تجارٌة أعمال لدٌهم الذٌن التجارٌة األعمال مالا

 التجاري. للفرد/العمل واحدة منحة كونها على منحة كل تمتصر  ٌمتلكونه. تجاري

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#info
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#faq
http://www.lisc.org/covid-19


 ٌتم سوف مل.وكا دلٌك طلب تمدٌم إلى األهلٌة وستستند المؤهَلة، التجارٌة األعمال إلى المنحة تمدٌم ٌتم وسوف

 المدامى والمحاربٌن والنساء األللٌات من األعمال لرواد المملوكة التجارٌة لألعمال خاص بشكل األولوٌة إعطاء

 إلى بالوصول تحظى ال التً تارٌخًٌا الحرمان من بمعاناتها المعروفة األماكن فً الموجودة األخرى والمؤسسات

 التكلفة. ومٌسور المرن المال رأس

 تأثروا وأنهم للمجتمع الفُضلى المصالح لتحمٌك ٌسعون بأنهم اإللرار للِمنَح المستحمٌن جمٌع على ٌتعٌن سوف

 .81-كوفٌد المستجد كورونا فٌروس بأزمة سلبًا

 صفحة من التحمك من تأكد  هذا. المحدد اإلغاثة تموٌل برنامجل مؤهلة غٌر للربح الهادفة غٌر المؤسسات تكون

 اإلنترنت: على (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم بمؤسسة الخاصة 81-كوفٌد المستجد ناكورو فٌروس موارد

resources/-19/covid-https://www.lisc.org/covid لألفراد المتاحة الموارد أحدث على لالطالع 

  للربح. الهادفٌن غٌر والمؤسسات

  

 الخصوصٌة

م كل ٌتحمل  التمدٌم طلبات تظل وسوف الطلب. تمدٌم عملٌة خالل الممدمة المعلومات عن المسؤولٌة طلب ممدِّ

ل وال  آخرٌن. تطلبا ممدمً وأي العام للجمهور بالنسبة سرٌة اإللكترونٌة البوابة عبر الُمرسلة  ممدمو ٌحّمِ

 مسؤولٌة وموظفٌها وشركائها وأعضائها لها التابعة والكٌانات (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة الطلبات

ف أو أضرار أو خسائر أي  أو النموذج، فً تعبئتها ٌتم لوماتمع أي باستخدام تتعلك نوع أي من نفمات أو تكاٌل

 للمزٌد (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة خصوصٌة سٌاسة انظر اكتمالها. أو دلتها أو مالءمتها مدى

 التفاصٌل. من

  

 

 المصالح تضارب 

 المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة لدى الحالٌٌن والمتعالدٌن والموظفٌن والمسؤولٌن المدٌرٌن من كل ٌكون

(CSIL) ، وأزواج األبناء، وأزواج األحفاد، وأبناء واألحفاد، واألبناء، واآلباء، )الزوج، عائالتهم أفراد وكذلن 

 من التحمك إلى وباإلضافة منحة. على الحصول أو طلب لتمدٌم مؤهَلٌن غٌر األحفاد(، أبناء وأزواج األحفاد،

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


 سٌتعٌن  مرحلة، كل فً ،(CSIL) المحلٌة راتالمباد دعم مؤسسة مع المصالح فً التضارب هذا وجود عدم

مً على  ممولٌن أو متبرعٌن أي مع المصالح فً تضارب أي لدٌهم لٌس أنهم مماثل نحو على إثبات الطلبات ممدِّ

 أجل من صراحةً  مرحلة أي فً المتبرعٌن/الممولٌن عن اإلفصاح ٌتم وسوف المحدد. التموٌل هذا فً متضمٌن

مً استجابة  .النهائٌٌن المؤهلٌن أو الطلبات ممدِّ

  

 الدعاٌة
م العمل طلب معلومات استخدام ٌتم لد بأنه العلم ٌُرجى منحة، على الحصول حال فً  ومعلوماته وبٌاناته واسمه الطلب التجاري/ُممدِّ

 بذلن االتصال ٌتم ولد الوسائط جمٌع وفً األشكال بكافة التروٌجٌة األغراض فً المنحة، معالجة عملٌة خالل تمدٌمها ٌتم الًت األخرى،

م العمل  األغراض تلن بخصوص البرنامج رعاة و/أو (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة لِبل من الطلب التجاري/ُممدِّ

 أي دون المعلومات تلن الستخدام دائمة رخصة البرنامج ورعاة (CSIL) محلٌةال المبادرات دعم مؤسسة الطلب ُممدِّم وٌمنح  التروٌجٌة.

 ُممدِّمو وٌوافك  علٌه. الموافمة و/أو المحتوى ذلن مراجعة فً حك أي ودون ذلن( المانون ٌحظر حٌثما )باستثناء إضافً تعوٌض

 على ذلن فً بما عالنٌةً، نهائٌٌن متأهلٌن أنهم إلى ٌرتش حالة أي مشاركة عدم على نهائٌٌن، متأهلٌن بكونهم إخطارهم لحٌن الطلبات،

 المحلٌة. والمنشورات اإلخبارٌة اإلعالم ووسائل االجتماعً التواصل وسائل منصات جمٌع فً الحصر ال المثال سبٌل

 

 المتابعة

 التجارٌة لاألعما تعافً منحة من الممول التمٌٌم نشاط بتنفٌذ (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة تموم لد

 األموال. تأثٌر لفهم الالزمة للبٌانات ونوعٌة كمٌة مراجعة إجراء ذلن ٌتضمن لد .تابعتهوم الصغٌرة،

 
 الشائعة األسئلة

 

 تمدٌمه؟ بعد طلبً تؽٌٌر ٌمكننً هل

 ال لد ألنه بعناٌة إجاباتهم مراجعةب اإلنترنت، عبر وإرساله النموذج ملء لبل الطلبات، ممدمو ٌموم أن ٌُوصى

 عدم حال فً اإلجابات فمدان أًٌضا ٌتم ولد الطلب. إرسال لبل الوٌب صفحة مغادرة تم إذا إجاباتهم حفظ ٌتم

 المبادرات دعم لمؤسسة ٌمكن ال الوٌب. متصفح فً محتملة أخرى مشكالت نتٌجة أو باإلنترنت، االتصال

 بعناٌة. مراجعته ٌُرجى لذا بتمدٌمه، تموم نأ بمجرد الطلب فً تغٌٌرات أي إجراء لبول (CSIL) المحلٌة



 طلباتهم؟ تمدٌم تم لد بأنه تأكٌدًا منح على الحصول طلبات ممدموا ٌتلمى هل

 من صحٌح بشكل الحمول كافة ملء تم لد كان إذا ما توضح التً الشاشة بعد تأكٌد شاشة طلب ممدم لكل ٌظهر

  "تم". الزر فوق النمر وبعد عدمه

ًّ  ٌتعٌن هل سابمة، مرحلة فً طلب تمدٌمً حال فً  طلبً؟ ترحٌل سٌتم أم أخرى مرةً  طلب تمدٌم عل

 ٌتم كًل جدٌدة منح مرحلة لكل جدٌد طلب تمدٌم علٌن ٌجب ولذا التالٌة. المراحل إلى الطلبات ترحٌل ٌتم ال ال،

 ممولٌن ومتطلبات فرٌدة جوانب على مرحلة كل تشتمل .المرحلة تلن فً الممدم التموٌل على للحصول اعتبارن

 .مختلفة

 بدلً  موجودًا سجالً  باستخدام ٌوصى مكرًرا. سجالً  تُنشئ أنت .1.3"  الخطأ رسالة لً تظهر الطلب، ملء عند

ًّ  ٌنبؽً الذي فما ،ذلن." من  به. المٌام عل

 األمر كان وإذا .اإلرسال إعادة محاولتن أثناء هذه الخطأ رسالة لن تظهر فمد ،لبل من بطلب تمدمت لد كنت إذا

 .سابمًا فعلت كما تماًما اإللكترونً البرٌد وعنوان العائلة واسم األول االسم بنفس الطلب إرسال رجىفٌُ  ،كذلن

 

 المحلٌة المبادرات دعم لمؤسسة التابع كوفٌد فٌروس إؼاثة منح صندوق منحة على حصلت لد كنت إذا

(CSIL) ً؟الالحمة المراحل فً أخرى مرة طلب تمدٌم ٌمكننً فهل سابمة، مرحلة ف 

 المحلٌة المبادرات دعم لمؤسسة التابع كوفٌد فٌروس إغاثة منح صندوق من لبل من منح على الحاصلون ٌكون

(CSIL) أعمال لدٌهم كان إذا حتى مجددًا التمدم عدم علٌهم وٌنبغً متعددة منح على للحصول مؤهلٌن غٌر 

 .متعددة رٌةتجا

  الطلبات؟ تمدٌم أمام (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم لمؤسسة اإللكترونٌة البوابة إؼالق سٌتم متى

 توارٌخ عن اإلعالن ٌتم  إغاللها. ٌتم ثم واحد ألسبوع المرحلة تُتاح  "المراحل". كافة فً الطلبات تمدٌم ٌُمبل

 المولع ذلن على منها تحمك لذا (،CSIL) المحلٌة المبادرات دعم لمؤسسة اإللكترونً المولع على مرحلة كل

 باستمرار. اإللكترونً



 التسجٌل؟ ٌعنً ماذا

 الِمنح. مراحل فتح بمواعٌد اإلخطارات لتلمً هنا التسجٌل ٌمكنن

 ِمنحة؟ على سأحصل أننً سأعرؾ أو بً التصال سٌتم كٌؾ

 جمٌع مع للتواصل اإللكترونً البرٌد رئٌسً بشكل (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة تستخدم سوف

 العشوائً. البرٌد مجلدات ذلن فً بما منتظمة، بصفة اإللكترونً البرٌد من التحمك من تأكد الطلبات. ممدمً

 من اإللكترونً البرٌد عبر الُمرسلة الصؽٌرة التجارٌة األعمال إؼاثة منحة برنامج اتتحدٌث كافة تأتً سوف

(notifications@lisc.org). لسم من التالٌة الخطوات معلومات النهائٌون المتأهلون ٌتلمى وسوف 

  .الصؽٌرة" التجارٌة األعمال إؼاثة لمنحة النهائٌون "المتأهلون

 أي رجوع ٌتسبب لد سرٌعًا. الرد علٌهم وٌجب اإللكترونً البرٌد عبر إخطاًرا النهائٌون المتأهلون ٌتلمى سوف

 ذلن، له الممنوح استبعاد فً للتسلٌم لابلة غٌر كونها نتٌجة له الممنوح إلى إرسالها تم وثٌمة أو إخطار بها رسالة

 المتبمٌن. مؤهلٌنال النهائٌٌن المتأهلٌن بٌن من بدٌل واختٌار المنحة فً منفعته ومصادرة

 مطلوبة؟ إضافٌة وثائك أي هنان ستكون وهل نهائً" "متأهل تكون أن ٌعنً ماذي

 

 ٌمثل ال  اإللكترونً. البرٌد عبر إخطارن ٌتم فسوف النهائٌٌن، المتأهلٌن كأحد التجاري عملن اختٌار تم إذا

 ستكون النهائٌٌن المتأهلٌن كأحد اختٌارنب ولكن المنحة. ستتلمى بأنن ضمانًا النهائٌٌن المتأهلٌن كأحد اختٌارن

 التً الواجبة العناٌة ألغراض منها والتحمك التجاري العمل معلومات لفحص إضافٌة وثائك بتمدٌم مطالبًا

 المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة به مومتس الذي الجنائً الفحص ذلن ٌشمل لد التموٌل. مصدر ٌشترطها

(LISC) الضمان رلمو المٌالد تارٌخ مثل التحمك معلومات تتضمن إضافٌة معلومات وتمدٌم اهنفمت على 

ف ورلم الفردي الضرائب دافع تعرٌف الضرائب/رلم دافع تعرٌف ورلم االجتماعً  وتمدٌم العمل صاحب ُمعّرِ

ة المماصة غرفة خالل من األموال لتلمً الصحٌحة البنكٌة والمعلومات W-9 نموذج  تم حال فً (HLA) اآلٌل

 .االئتمانٌة الثمة نماط سجل أو االئتمانٌة الثمة من التحمك الجنائً الفحص ٌشمل وال المنحة. على الحصول

 

https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED


 اإللكترونً المولع على المنشورة الروابط خالل من فمط الصالحة المنح طلبات لبول ٌتم أنهب العلم رجىٌُ 

goou://www.w//:.tth  المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة وأن (CSIL) الوثائك من نسًخا أبدًا طلبت لن 

 طلبات تلمً من الهدف وٌتمثل كارد. الجرٌن بطالات و/أو السفر جوازات /أوو المٌادة رخص مثل الشخصٌة

 مؤسسة وتوصً .التجارٌة أعمالن حول األساسٌة المعلومات جمع فً الصغٌرة التجارٌة األعمال إغاثة ةنحمِ 

 طلب نموذج ملء فً لمساعدةا على لحصولل رسوم أي المتمدمون ٌدفع بأال (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم

 حال وفً .طلب ممدم أي اختٌار فرص من المدفوعة المهنٌة الخدمات على الحصول زٌدٌُ  لنف هذا، التمدٌم

 اإللكترونً البرٌد عبر بنا فاتصل أسئلة، أٌة لدٌن كانت أو اإلنترنت عبر احتٌال حاالت ألي مواجهتن

/rswwsi//st//htsso/iw//:.tth. 

 

 (LICS) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة من إخطاًرا تتلمى فسوؾ النهائٌٌن، المتأهلٌن كأحد اختٌارن تم إذا

 :أدناه المدرجة التوارٌخ بحلول اإللكترونً البرٌد عبر

 أبرٌل 91 بحلول – 8 المرحلة 

 ماٌو >9 بحلول – 9 المرحلة 

 ٌونٌو 89 بحلول – : المرحلة 

 ٌولٌو : بحلول – ; المرحلة 

 أغسطس 98 بحلول – > المرحلة 

 سبتمبر 81 بحلول –= المرحلة 

 أكتوبر =8 بحلول – 7 المرحلة 

 المنح؟ حجم ٌبلػ كم

 دعم مؤسسة توفر وسوف دوالر. 95555 إلى دوالر 555> بٌن ما تتراوح بمبالغ المنح تمدٌم ٌتم سوف

 مالٌة ضغوطًا تواجه التً التجارٌة األعمال إلى المنح تمدٌم أجل من التموٌل (LISC) المحلٌة المبادرات

 .81-كوفٌد المستجد كورونا فٌروس جائحة بسبب مباشرة

 



 المنحة؟ استخدام ٌمكن ؼرض أي فً

  



 المرافك فواتٌر ورسوم اإلٌجار ذلن فً بما المستحمات سداد 

 م مرتب ذلن فً )بما المرتبات دفع  الطلب( ُممدِّ

 دٌن إلى المستحمة الدٌون دفع  الموّرِ

 األخرى المباشرة التشغٌلٌة التكالٌف تغطٌة 

 

( أخرى حكومٌة لوانٌن وأي) والمحلٌة بالوالٌة والخاصة الفٌدرالٌة الموانٌن بجمٌع تماًما ٌلتزم أن له الممنوح على ٌتعٌن

 .المنح ألموال باستخدامه ٌتعلك فٌما بها المعمول واللوائح والمواعد التنفٌذٌة واألوامر

 

 سداده؟ ٌُطلب شًء أي هنان هل

 الممنوحة األموال استخدام و/أو بمبول المرتبطة الضرائب جمٌع تكون ذلن ومع المنح. هذه سداد ٌُطلب ال ال،

 تراه حسبما (،CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة وستموم .وحده له الممنوح الشخص ذلن مسؤولٌة

 سٌاسة وتنص .الدخل ضرٌبة دائرة إلى الممنوحة األموال تلن عن باإلبالغ به، المعمول للمانون وفمًا ضرورًٌا

 المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة منح على الحاصلٌن جمٌع توصٌة على (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة

(CSIL) للتأكد بهم الخاص المانونً المستشار و/أو بهم الخاصٌن الضرائب متخصصً من المشورة بالتماس 

 8511 نموذج (CSIL) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة تُصِدر سوف المالٌة. الِمنَح لهذه الضرٌبً األثر من

  أكثر. أو دوالر 55= بمٌمة منحة ألي

 

 البطالة؟ ضد التأمٌن أو أخرى فٌدرالٌة مساعدة على الحصول أهلٌة على ِمنَحة على الحصول سٌؤثر هل

 خالل الرواتب نفمات لدفع المنحة استخدام تم إذا بن الخاصة البطالة ضد التأمٌن مطالبة على المنحة تؤثر لد

 وعلى أرباح، آخر إلى استنادًا البطالة إعانة مبلغ تحدٌد عادةً  وٌتم البطالة. إعانات مزاٌا فٌها تتلمى التً الفترة

 ٌُرجى  الٌومً. األجر مثل السابك األسبوع فً تلمٌته الذي بالدخل أسبوعً إلرار تمدٌم علٌن سٌتعٌن األرجح،

 البطالة. ضد التأمٌن مطالبات حول المعلومات من للمزٌد والٌتن فً بطالةال إعانات مكتب من المشورة التماس



 

 برنامج لرض على للحصول بطلب التمدم على التجارٌة األعمال لدرة على (LISC) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة منحة منح ٌؤثر لن

 مساعدات لانون بموجب المتاحة األخرى الفٌدرالٌة المساعدة أو( SBA PPP) الصغٌر التجارٌة األعمال إلدارة التابع الرواتب حماٌة

 تموٌل ٌمكن ال بأنه العلم لهم الممنوح على ،ذلن ومع. وتلمٌها( CARES لانون) االلتصادي واألمن واإلغاثة المستجد كورونا فٌروس

 من المستفٌدون ٌكون أن ٌجبو. الفٌدرالٌة واألموال (LISC) المحلٌة المبادرات دعم مؤسسة منحة خالل من التجاري العمل نفمات نفس

 االلتصادي واألمن واإلغاثة المستجد كورونا فٌروس مساعدات لانون بموجب اآلخر التموٌل أو( PPP) الرواتب حماٌة برنامج لروض

 طلب من كعنصر أو أخرى حكومٌة وكالة أو الصغٌرة التجاري األعمال إدارة من طلب على بناءً  ،إلثبات استعداد على( CARES لانون)

 الًت التكالٌف نفس لتغطٌة آخر تموٌل مصدر أي استخدام ٌتم لم أنه ،(PPP) الرواتب حماٌة برنامج لرض من إعفاء على الحصول

 واألمن واإلغاثة المستجد كورونا فٌروس مساعدات لانون بموجب ممدم تموٌل أو( PPP) الرواتب حماٌة برنامج لرض ٌغطٌها

 (.CARES لانون) االلتصادي

 إضافٌة؟ أسئلة أي لدٌن هل

 SmallBusinessGrants@lisc.org اإللكترونً البرٌد إلى إرسالها ٌتم التً االستفسارات نتابع نحن

 لدم على المعلومات إلى الوصول وإتاحة الشفافٌة لتحمٌك الصفحة هذه على والتحدٌثات اإلجابات بنشر ونموم

مً لجمٌع المساواة  الطلبات. ُممدِّ
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